Wnioskujący (inwestor)
Michałowo, .............................................

(podać imię, nazwisko, nazwę i adres)

.................................................
.................................................
.................................................
nr tel........................................
Urząd Miejski w Michałowie
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

WNIOSEK
na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
Prosimy o wydanie zezwolenia na częściowe*, całkowite* zajęcie pasa drogowego ulic:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
w celu wykonania robót:............................................................................................................................................
Wykonawcą robót jest:................................................................................................................................................
(podać nazwę, adres)

Osobą odpowiedzialną za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, a także za porządek
czystość w rejonie robót jest..........................................................................................................................
(podać dokładny adres zamieszkania, stanowisko, nr tel. kontaktowego):

.....................................................................................................................................................................................
w terminach wyszczególnionych w poniższej tabeli, które uwzględniają czas potrzebny na przywrócenie
nawierzchni do stanu pierwotnego.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, składowania urobku, materiałów, powierzchnię
zajętą przez sprzęt.
Powierzchnia zajęcia elementu pasa drogowego w m2 i rodzaj nawierzchni:
Termin
Szerokość
Ilość dni
zajęcia
Element pasa drogowego
zajętej
zajęcia
jezdni,
m
od - do
Jezdnia

Powierzchnia
Rodzaj
całkowita, m2 nawierzchni

chodnik*, plac*, zatoka*, ścieżka
rowerowa*, ciąg pieszy*
inne:................................................
Verte

W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
(nowo wykonane przyłącza sieciowe itp.) należy podać:

Rodzaj umieszczanego urządzenia

dot. przyłączy do
budynków o funkcji
wyłącznie mieszkalnej

- gazowe

TAK, NIE*

- elektryczne

TAK, NIE*

- ciepłownicze

TAK, NIE*

- teletechniczne

TAK, NIE*

- wodne

TAK, NIE*

- kanalizacja deszczowa

TAK, NIE*

- kanalizacja sanitarna

TAK, NIE*

- inne (jakie).......................................

TAK, NIE*

średnica
zewnętrzna, mm

długość, m

Do wniosku dołączam :
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywalnego zajęcia pasa z określeniem
sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa (TAK, NIE)*
* projekt organizacji ruchu, należy dołączyć jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej
organizacji ruchu pojazdów i pieszych.
3) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej,
5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia
robót (TAK, NIE)*
6) inne:......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz zostanie naliczona opłata,
zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Rady Gminy Michałowo nr XXXI/210/05 z dnia 10 czerwca 2005r.

opublikowanym w Dz. U. W.P. Nr 158, poz. 1823 z dnia 29 czerwca 2005.

………………………………
podpis

* - niepotrzebne skreślić

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej w kol. 4, ust. 44 pkt. 8 i 9 w cz. III
Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

